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P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod.

od 6. 11. do 2. 12.                                                VÝSTAVA

Perníkové tvoření
výstava Mileny Hadáčkové

Výstava je prodejní a můžete si ji pro-
hlížet v provozní době knihovny od 6. 11. 
do 2. 12. 

Milena Hadáčková bydlí v Petrovicích a 
svému perníkovému koníčku se věnuje již 
35 let. Z perníků však nevyrábí pouze kla-
sické pouťové výrobky, ale dle předlohy 
vyrobí téměř cokoliv (Počítač, autobus, 
včelí úl, Temelín, psa…). 

LISTOPAD 2015

Den poezie 2015:
Letos s mottem: „Pod proudem“

9. – 22. 11. V proudu slov - dadaistické víření a seskupení slov, 
ke kterým může každý přidat svá slova a volné asociace. Dadais-
tická báseň bude započata na drátech elektrického vedení v cen-
trální části knihovny, které ale pro tuto příležitost nebudou pod 
proudem. 

9. – 22. 11. Schodišťová poezie - Poezie různých básnických 
proudů a směrů vystavená v proudech na schodišti do knihovny.

Pondělí 9. 11. od 18 hod. Mastné proudy aneb Proudíme 
s lampióny - Lampiónový průvod zamíří od knihovny k Mastníku, 
do areálu Pod duby (parčík u chovatelů). Potok Mastník nás přivítá 
proudem mastným od opékání špekáčků. Větrné proudy prověří-
me poetickými papírovými vlaštovkami. Pod elektrickým proudem 
bude zabezpečeno hudební vystoupení a osvětlení. Akce se koná 
ve spolupráci s Klubem nezávislé kultury.

Pátek 13. 11. od 15 hod. Tanec je poezie beze slov - Prožije-
me vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Sedlčany pod vedením 
Mirky Vavříkové inspirované proudy. Vystoupení bude dovršeno 
instalací papírového modelu televizní věže, dílem místního mode-
láře Oty Skořepy. Věž bude samozřejmě pod proudem a bude sví-
tit. Rýmy, které nás budou napadat k tanečnímu vystoupení nebo 
k osvětlené televizní věži, budou vystaveny v jejím okolí.

Pátek 20. 11. od 15 hod. Poetický občasník - Klub Literární 
prádelna, který se schází v komunitním centru, vystoupá 20. 11. 
2015 pomocí proudu Schodišťové poezie až do knihovny, kde 
u pódia předvede vystoupení volně inspirované sbírkou Petra Nikla 
Jělěňovití. Interaktivní program bude završen výtvarnou dílnou, při 
které společně vytvoříme poetickou havěť.

středa 4. listopadu od 18 hod.                                          BESEDA

Iva Pekárková – Road show 2015

Spisovatelka Iva Pekárková přijíždí z Londýna na propagační 
turné svých knih Levhartice, Beton, Londonistán a horké novinky 
Pečená zebra (pokračování Levhartice, vychází 2/11 2015). Série 
besed a autogramiád se uskuteční v knihovnách po celé České 
republice od října do prosince 2015.

Iva Pekárková (1963), autorka řady knih - románů, cestopisů, 
souborů povídek a esejů. Žila jako uprchlice v USA (1986-1997), 
od roku 2005 žije jako imigrantka v Anglii. Živila se jako taxikářka 
- v New Yorku i v Londýně. Ve svých dílech se hodně zabývá střety 
kultur a vztahy mezi národy a rasami. Z posledních knih jmenujme: 
Levhartice (román), Beton (soubor povídek), Péra a perutě (zno-
vu vydaný první román o životě v zadrátovaném Československu), 
Postřehy z Londonistánu (soubor blogů).

pátek 13. listopadu od 18 hod.                                  PROMLUVA

7x JAN – promluva Mgr. Josefa Muzikáře

7 meditativních zastavení v Janově evangeliu. Mgr. Josef Muzi-
kář se chce s vámi podělit o svá poznání tohoto textu a dát prostor 
i vašim poznatkům a prožitkům. Každý účastník obdrží evangelium 
v ekumenickém i kralickém překladu.

pátek 6. listopadu od 18 hod.                                     PROMÍTÁNÍ

Hiphop-erace
Promítání novozélandského dokumentu z roku 2014, který 

je součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět. 

Anotace k filmu: 
Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se 

blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloub-
ní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film 
sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se 
svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán 
a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim 
daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk 
je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítel-
kyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou před-
stavují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama 
říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“

pátek 20. listopadu od 18 hod.                                 PŘEDNÁŠKA

Podoby a tváře současné české literatury
přednáška pro veřejnost PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.

Po roce 1989 se česká literatura i celý literární provoz radikálně 
proměnil. Přebírá nové funkce a plně se zapojuje do kontextu lite-
ratury světové. Na první pohled vypadá její situace chaoticky, ale 
přesto lze vysledovat několik základních tendencí a tematických 
dominant. O tom všem přijede do Sedlčan vyprávět literární teo-
retik Pavel Šidák.



LISTOPAD 2015

Kluby v komunitním centru:
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 

v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. Můžete se 
přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 29. 11. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé pon-

dělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od 17.30 do 18.30 hod. 
pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé: 3. 11., 18. 11. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek 15 - 17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15 - 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš (kreslení pro každého, ale třeba i jako 

příprava k budoucímu studiu): 14. 11., 28. 11. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.

Sobota 28. listopadu                                           RŮZNÉ

Den pro dětskou knihu 
aneb Další ze sedlčanských rekordů

 
K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje Měst-

ská knihovna Sedlčany společně s klubem Velká kobra a Příbram-
ským deníkem již podeváté. Akce se koná pod záštitou a s podpo-
rou Města Sedlčany.

Divadélko Našlose (budova knihovny, vchod u Brilluxu) 
od 10.30 hod. Kašpárek Tabákov z Kejchalovic – loutková diva-

delní hra pro děti. Upravený pohádkový příběh podle hry Jindřicha 
Veselovského z r. 1941. Vstupné dobrovolné. Výtěžek, který pře-
dají členky o.s. Našlose při odpoledním programu Dne pro dětskou 
knihu na náměstí, bude věnován na podporu Dětského hospice 
v Malejovicích. 

Náměstí T. G. Masaryka 15 – cca 19 hod.
Přijďte se spolu s námi pokusit o nový český rekord! Tento-

krát v disciplíně „Nejvíce lidí s vánoční pohlednicí na jednom 
místě“. Kromě zmíněného pokusu o rekord na nás čeká i pestrý 
doprovodný program. Můžete se těšit na kapelu Repete, prezidenta 
agentury Dobrý Den Miroslava Marka, ředitele Dětského hospice 
v Malejovicích, spisovatelku Libu Žambochovou, na pana naklada-
tele a spisovatele Stanislava J. Juhaňáka a v neposlední řadě i na 
celou řadu postav adventního průvodu, který nám pomáhají zajistit 
sedlčanští ochotníci.

Při této příležitosti dojde i k zahájení Adventu v Sedlčanech 
a k rozsvícení vánočního stromku panem místostarostou Ing. 
Miroslavem Hölzelem.

Vyhlášení soutěže O nejstarší vánoční pohlednici a O vánoční 
pohlednici doručenou z nejvzdálenějšího místa:

Pořadatelé Dne pro dětskou knihu vyhlašují tyto dvě soutěže 
a doufají, že se s námi podělíte o opravdové kuriozity. Zúčastnit se 
může úplně každý a pohlednice budou vyhodnoceny a představe-
ny přímo v odpoledním programu. Přihlášky do soutěže přijímáme 
u pódia do 16 hod.

Program (změna pořadateli vyhrazena):
15.00 Zahájení
15.15 Představení Dětského hospice v Malejovicích a předání 

výtěžku z dopoledního představení členkami o.s. Našlose
15.40 Křest knihy Agentury Dobrý den  
16.00 Pokus o rekord
16.45 Vyhlášení soutěže O nejstarší vánoční pohlednici 

a O vánoční pohlednici doručenou z nejvzdálenějšího místa
17.00 Křest knihy Liby Žambochové Léto s kotětem
17.30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventní prů-

vod

pondělí 23. listopadu od 10 hod.                             PŘEDNÁŠKA

Snění Babky Ťapky
autorské čtení Anny Johany Nyklové pro veřejnost

Setkání, které je dárkem navíc pro studenty univerzity třetího 
věku a Klub Mnémé, ale je přístupné i všem dalším zájemcům. 
Vyprávění o životě autorky několika knih, o plnění snů, ale i o váž-
nějších životních příbězích rozhodně nenechá nikoho chladným.

Programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Začíná cyklus Pátečních odpolední, při kterých si čteme, hraje-
me, vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme a malujeme. Vstup je 
volný pro všechny, těšíme se na společně strávený čas s Vámi.

Středa 4. 11. od 17 hod. Hajánek – čteme Miloše Kratochvíla. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Pátek 6. 11. od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky nebo 
Pohádkového dědečka – čtení z knihy Karkulín ze střechy Astrid 
Lindgrenové. Na tento program naváže od 16 hod. výtvarná dílna 
S větrem o závod. Budeme tvořit větrníky, které se nám budou 
hodit v pondělí při lampiónovém průvodu. Větrné proudy nám je 
jistě roztočí…

Pondělí 9. 11. od 10 hod. Zamávej podzimu – výtvarná dílna. 
Program pro rodiče s dětmi (komunitní Centrum Lukáš).

 Středa 11. 11. od 17 hod. Hajánek – čteme veršované pohád-
ky. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Pondělí 16. 11. od 10 hod. Říkadla a kecadla pro malá děťad-
la - pásmo říkanek a veršovaných pohádek pro nejmenší. Program 
pro rodiče s dětmi. Pro dospělé bude připravena výstavka knih 
současné poezie. 

Středa 18. 11. od 17 hod. Hajánek – čteme Markétu Vydrovou. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 25. 11. od 17 hod. Hajánek – čteme Zdeňku Žádníko-
vou. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Pátek 27. 11. od 15 hod. Návštěva Pohádkové babičky nebo 
Pohádkového dědečka – čtení z knihy Davida Laňky Vítejte v pek-
le. Od 16 hod. budeme kreslit pohlednice s vánočním motivem, 
kterými hned v sobotu můžeme podpořit pokus o rekord Nejvíce 
lidí s vánoční pohlednicí na sedlčanském náměstí.

Pondělí 30. 11. od 10 hod. Hejbánky – pohybové hry pro 
nejmenší. Program pro rodiče s dětmi. 

Připravujeme:
Úterý 1. 12. od 16 hod. Vernisáž výstavy fotografií Elišky Hav-

lové a Míši Dragounové – na dětském oddělení knihovny. Výstava 
je součástí cyklu Umělci z nás možná nebudou, ale baví nás to. 
Přijďte se podívat a podpořit nadějné mladé fotografky. 
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